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1. RESUMO DO TRABALHO
CIENTÍFICO

Os resumos devem incluir:

Título: Deve identificar com clareza a natureza do trabalho. No máximo 150 caracteres com espaço.
Autores: Será permitido o máximo de 08 (oito) autores. Iniciar pelo nome do autor

principal. Os nomes dos autores devem estar separados por ponto e vírgula. Em
cada nome deverá, se necessário, constar a numeração, entre parênteses, que identificará a Instituição pertencente.

Instituição: Referenciar a instituição (com numeração entre parênteses), as quais se

encontram vinculados os autores; com separação por espaço-hífen-espaço, indicar o
nome da cidade, Estado e país, com respectivo endereço eletrônico.

Corpo do resumo: Deverá ser baseado no Modelo de Resumo Estruturado (Anexo 1)

e não poderá exceder 2.400 caracteres com espaço no total. Sem parágrafos e sem
citações bibliográficas. Devem conter no mínimo 150 e no máximo 250 palavras.
Deverá conter, obrigatoriamente:

Introdução: o autor deverá apresentar o assunto. No máximo 300 caracteres com
espaço.

Objetivo: apresentar o objetivo geral do estudo. No máximo 300 caracteres com
espaço.

Método: descrever os procedimentos empregados para a realização da pesquisa, o
tipo de estudo, local, amostra, tratamento estatístico, entre outros aspectos que o
autor considerar necessário. No máximo 700 caracteres com espaço.
Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos deverão seguir as
determinações das Resoluções nº 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde
(CSN). Informar o número da aprovação do CEP no Método. Trabalhos relacionados
à pesquisa envolvendo seres humanos sem a devida indicação do número de aprovação do CEP serão automaticamente recusados.
 Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
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 Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html

Resultados: destacar os principais resultados obtidos no estudo. No máximo 800
caracteres com espaço.

Conclusão: concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial a

discussão e os resultados. No máximo 300 caracteres com espaço.

Palavras-chave / descritores (máximo de 5 palavras): os descritores são palavras fundamentais que auxiliam na indexação dos artigos em bases de dados nacionais e internacionais em Ciência da Saúde. Devem ser apresentados separados por
ponto e vírgula. Para determinar os descritores, deve-se consultar a lista de DeCS Descritores em Ciências da Saúde, elaborada pela BIREME disponível em:
http://decs.bvs.br//

2. ELABORAÇÃO DO PÔSTER
ELETRÔNICO (E-PÔSTER)

Devido à realização do X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia em
versão totalmente on-line e 100% digital - 1º Congresso Virtual SOBRAFO – todos os
trabalhos serão apresentados no formato de pôster eletrônico (e-pôster), na plataforma
virtual do congresso, em área própria para exposição e durante todo o período do
evento – 16 a 21 de novembro de 2020.
 O conteúdo do e-pôster deverá ter a seguinte disposição: Título, Nome dos autores e
Instituição, Texto Principal, Agradecimentos, Referências e contato de um autor. É
obrigatório que o título no pôster seja idêntico ao do resumo submetido à análise
pela Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos.
 Não será disponibilizado um modelo de e-pôster, fica a critério de cada autor.
 No e-pôster podem ser utilizados gráficos, tabelas e/ou figuras.
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 Para upload na plataforma do congresso o arquivo deverá obrigatoriamente
estar em PDF, ocupando uma única página e no formato vertical.
 O envio do e-pôster será diretamente via estação do Congressista. Informações
quanto ao processo de upload e a data de início serão fornecidos posteriormente aos autores.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Novo período de submissão de resumos será aberto para o 1º Congresso Virtual SOBRAFO.
 Novos resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo sistema de submissão do site www.sobrafo.org.br/congresso2020 entre os dias 1º e 30 de
setembro de 2020, impreterivelmente. Não será realizada prorrogação deste
período.
 Resumos enviados por qualquer outro meio de transmissão de documentos não
serão aceitos e não serão avaliados pela Comissão para Avaliação de Trabalhos
Científicos.
 Serão aceitos somente trabalhos em português e inglês.
 Os trabalhos podem ser inscritos em 04 categorias:
1) GESTÃO EM FARMÁCIA ONCOLÓGICA (clínicas e hospitais)
2) ATIVIDADES CLÍNICAS EM ONCOLOGIA
3) ACADÊMICO
4) EXPERIMENTAL (ESTUDOS PRÉ CLINICOS E ANALÍTICOS)

 No momento da inscrição o participante escolherá a categoria de interesse;
 A Comissão avaliadora poderá alterar a inscrição se não concordar com a categoria escolhida pelo autor, de acordo com conteúdo do trabalho apresentado;
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 Serão selecionados para concorrer à premiação do V Prêmio SOBRAFO de
Incentivo à Pesquisa:
 03 trabalhos da categoria ATIVIDADES CLÍNICAS
 03 trabalhos da categoria GESTÃO EM FARMÁCIA ONCOLÓGICA
 Os trabalhos inscritos nas categorias “Acadêmico” e “Experimental” não concorrerão ao V Prêmio SOBRAFO de Incentivo à Pesquisa.
 A submissão de trabalhos para o X Congresso SOBRAFO 2020 – 1º Congresso
Virtual SOBRAFO deve ser feita após a inscrição no Congresso, ou seja, o autor (no
caso de trabalho individual) e pelo menos um dos autores (no caso de trabalhos
em equipe) deverá, obrigatoriamente, estar inscrito oficialmente no Congresso.
 Cada trabalho poderá ter no máximo 08 (oito) autores. Uma inscrição dá direito
à apresentação de até 03 trabalhos para submissão com o nome do mesmo
autor inscrito.
 Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos deverão seguir
as determinações das Resoluções nº 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional
de Saúde (CSN). Informar o número da aprovação do CEP no Método. Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos sem a devida indicação do número de aprovação do CEP serão automaticamente recusados.
 Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
 Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html
 Certifique-se de que o e-mail informado no cadastro esteja correto, pois todas as
informações relativas ao evento serão enviadas através dele.
 Cada participante poderá ser primeiro autor em no máximo 03 (três) resumos,
ou co-autor em no máximo 06 (seis) resumos.
 Os trabalhos serão aceitos ou recusados, não havendo retorno ao autor para
correções.
 O resumo será publicado nos anais do congresso EXATAMENTE com o texto que
foi submetido. Antes de finalizar verifique se há erros de digitação, separação de
sílabas, correções ortográficas, etc. As propostas submetidas não poderão ser
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alteradas, sendo assim, equívocos nas informações da submissão acarretarão
em erros na publicação da atividade e no certificado desta. Portanto, revise cuidadosamente todos os detalhes de sua submissão, como nomes dos autores,
afiliações institucionais e o texto propriamente dito.
 Os resumos não finalizados no sistema não passarão pela seleção e serão excluídos automaticamente;
 Não será permitida a inserção ou troca de nomes de autores, co-autores ou instituições, e nem emendas nos textos, após o envio do resumo.
 Os textos dos resumos dos trabalhos serão avaliados pela Comissão de Avaliação
de Trabalhos Científicos, e o autor principal receberá uma notificação de aceite
ou recusa através de e-mail até o dia 31 de outubro de 2020.
 Não será permitido o uso de tabelas, gráficos e figuras na submissão do trabalho;
 Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do Congresso na Revista
Brasileira de Cancerologia e para tal deverão seguir as regras apresentadas
neste edital.
 Será fornecido um certificado por trabalho aprovado contendo o título e o nome
dos autores cadastrados no envio do resumo.
 Os trabalhos premiados também receberão um certificado referente a premiação.
 O autor, ou os autores autorizam previamente que seus trabalhos inscritos sejam
objeto de reprodução, no todo ou em parte, por responsabilidade dos organizadores do Congresso SOBRAFO, independentemente de qualquer licença, remuneração ou pagamento, além da premiação prevista neste regulamento. Para
aprovação final do trabalho, o autor, ou os autores deverão assinar a “Licença
para Publicação” e encaminhar 01 (uma) via do presente instrumento para a
sede da SOBRAFO no endereço: Rua Barão do Triunfo, 427 Sala 401, Brooklin
Novo, São Paulo, CEP: 04602-001, ou em documento digitalizado através do
e-mail: congresso@sobrafo.org.br.
 A Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos informa que todos os dados
apresentados nos textos são de responsabilidade do autor e serão publicados
conforme apresentados no envio do trabalho.
 Somente serão considerados os resumos dos trabalhos enviados de acordo com
as normas aqui apresentadas
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4. DA COMISSÃO JULGADORA

 A Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos é composta por profissionais
farmacêuticos, experientes e com elevada contribuição na Farmácia Oncológica
no Brasil.
 Os avaliadores lerão os trabalhos, sem acesso a nenhum dado de identificação
do autor - avaliação cega. Esse procedimento colabora com a idoneidade do
processo de avaliação.
 Para cada trabalho será dado um conceito de 0 a 10, obedecendo os seguintes
critérios:
 Relevância: atualidade e grau de importância do tema para a Farmácia
Oncológica.
 Clareza: A escrita será avaliada quanto a clareza, se está concisa, em bom
português, e com ideias expressas sem ambiguidade, utilizando vocabulário
adequado, frases curtas.
 Método: Será avaliado se o MÉTODO utilizado é apropriado para o tipo de
estudo descrito e se apresenta detalhamento suficiente para permitir que os
resultados sejam repetidos. O tipo de estudo e o desenho da pesquisa devem
estar claramente descritos.
 Coerência: O OBJETIVO, MÉTODO e RESULTADOS devem apresentar uma
sequência lógica e ordenada. Em relação aos RESULTADOS, será avaliada a
organização dos mesmos de modo a serem facilmente compreendidos.
Os RESULTADOS apresentados devem ser adequados para dar suporte à
CONCLUSÃO do trabalho.
 Conclusão: o autor apresenta seu ponto de vista sobre os resultados obtidos
com fundamento, coerência e alcance.
 A média aritmética das avaliações individuais dos membros da Comissão será
utilizada como critério de seleção para apresentação em pôster, sendo selecionados os (06) seis trabalhos com maior média para apresentação oral.
 Não será classificado o trabalho que atingir uma média final menor que 6,0.
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 A comissão julgadora é imperativa em sua decisão, sendo que não caberá
nenhum tipo de recurso, pedido de esclarecimento ou solicitação de revisão dos
trabalhos que não forem aceitos (nota inferior a 6,0).

5. PREMIAÇÃO

A comissão julgadora se reunirá virtualmente e escolherá o primeiro, segundo e terceiro colocados, que receberão da SOBRAFO os seguintes prêmios:
 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais)
 2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
 3º lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais)
 O valor será pago em dinheiro e depositado em conta bancária do autor ou
co-autor do trabalho premiado.
 O pagamento será efetuado em até 30 dias após a premiação.
 Os dados bancários (banco/agencia/conta corrente e CPF do titular) deverão ser
enviados para o e-mail: administrativo@sobrafo.org.br.
 Para o pagamento será solicitado assinatura de recibo fornecido pela SOBRAFO.
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6. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
VENCEDORES E CERIMONIA
DE PREMIAÇÃO

O anúncio dos trabalhos vencedores acontecerá no dia 21 de novembro de 2020
conforme programação do X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia
– 1º Congresso Virtual SOBRAFO.
A programação completa será divulgada no site www.sobrafo.org.br/congresso2020.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

 Todos os trabalhos aceitos serão apresentados no formato de pôster eletrônico
(e-pôster) durante todo o período do evento.
Todos os e-pôsteres ficarão disponíveis aos congressistas na plataforma do
X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia – 1º Congresso Virtual da
SOBRAFO – durante o período do congresso e mais 30 dias após o evento. Após este
período ficarão disponíveis no site da SOBRAFO somente aos associados.
Estão impedidos de concorrer pessoalmente ao V Prêmio SOBRAFO de Incentivo à
Pesquisa quaisquer indivíduos envolvidos em sua organização, aqui considerados
membros da Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos do X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia - SOBRAFO, Membros da diretoria da
SOBRAFO, colaboradores e familiares de colaboradores da SOBRAFO.
Os membros da Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos do X Congresso
Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia - SOBRAFO estão aptos a enviar trabalhos, entretanto o trabalho não poderá concorrer ao prêmio.
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 Os casos omissos serão submetidos à Comissão Organizadora do evento.
 Para eventuais dúvidas existentes referentes ao presente regulamento os
participantes devem encaminhá-las através do endereço eletrônico:
administrativo@sobrafo.org.br
 A SUBMISSÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO SIGNIFICA A ACEITAÇÃO DAS REGRAS E
CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.

Farmacêutica Elaine Lazzaroni Moraes
Coordenadora da Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos

Farmacêutico Pablício Nobre Gonçalves
Presidente do X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia
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